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JOGADA

para o novo piSo, a oora
avançou com a colocação dos
primeiros blocos do tapete. A
expectativa é que o processo·
termine na segunda quinzena
de fevereiro, com a estreia do
Palmeiras, no local, em 2020
ocorrendo ainda pelo
Campeonato Paulista. As duas
possíveis datas de inauguração
são o dia 16, contra Mirassot ou
diante do Guarani, no dia 20. A
obra para instalação do
gramado sintético teve início no
estádio no último dia 12.
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Hamilton .pede
R$ 255 mllhoes
~

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Extrato de Aditivo de Contrato Tom ada de Preço s N° 2019.01 .04.1 -Secretaria de Administração. Objeto: O presente
aditivo tem como objeto prorrogar a duração da execução dos serviços por 02 (dois) meses,
modificando assim a Cláusula Quinta do con trato inicial da Tomada de Preços n• 2019 .01 .04.1,
ficando vigente até 29 de Fevereiro de 2020, fund amentada no Art. 57, Inciso 11, § 1° da Lei n•
8.666/93 e suas alterações posteriores. Duração do aditivo do Contrato: Até 29 de Fevereiro de
2020. Data de Assinatura: 31 de Dezembro de 2019. Granjeiro/CE, 27 de janeiro de 2020.
Th amyris Du arte Bezerra- Presidente da Comissão de Licitação.

(www. tce.ce.gov.br. 27 de Janeiro de 2020. Marcos Edson <!a Silva Barros Pregoeiro.
'

Estado do Ceará - Câmara Municipal de B anabuiú - Aviso d e Licitação - Pregão
Presencial N" 002/2020-PP. O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Banabuiú, torn a
público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 1Ode fevere iro de 2020, às
11 :OOhs, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento
Menor Preço, tombado sob o n• 002/2020-PP, com o seguinte objeto: serviço de fabricaçã o
de móveis projetados, junto a Câmara Municipal de Ba nabuiú, de acordo com o Termo de
Referência do edital, o qual encontra-se na integra na Sede da Comissão de Licitação,
localizada à Ru a Juscelino Kubitschek, 50 - Centro- Ba nabuiú/CE, no horário de 08:00h às
14:00h. ou no site do Portal do TCE, www.tce.ce .gov.br. 27 de Janeiro de 2020. Marcos
Edson da Silva Barros- Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça - Aviso de Licitação - Pregão
Eletrõnico N" 001/2020. A Secretaria Municipal de Educação de Graça - CE, através da
Comissão Perman ente de Licitação da Prefeitura Municipal de Graça, torna público que se
encontra à disposiçã o dos interessados o edital de Pregão Eletrõnico N" 001/2020, cujo
objeto é a aquisiçã o de materi al de con sumo (livros didáticos) para atender a demanda de
alunos da educação infantil e ensino fund amental do 1° ao 9° ano do Município de Graça-CE,
sendo o Cadastram ento das Propostas até o dia 10.02.2020 , às 08 :00 (horário de Brasília),
abertura das propos tas no dia 10.02.2020, das 09:00 às 09:30h (horário de Brasília) e a fase
da disputa de lances no dia 10.02.2020 a partir das 09:30 hs (horário de Brasíli a). O referido
ed ital . pode rá se r adquirido no ende reço eletrõ nico: www.bll .org .br, no si te
http://municipios.tce.ce.gov.br/ conforme IN-04/2015 e na sala da Comissão de Licitação,
localiza da na Av. José Cândido de Carvalho, S/N, Centro- Graça horário de 8:00 às 12:00h.
28 de Janeiro de 2020- Maitson Almeida Gomes- Presidente CP L.

Estado do Ceará- Câmara Municipal de Cruz-Aviso de Pregão Presencial N" 001/2020CMC. A Pregoeira da Câmara Municipal de Cru z torna público para conhecim ento dos
interessados, que no próximo dia 1O de Fevereiro de 2020, às 1OhOOmin, na sua sala de
reuniões, loçalizada à Av. Deputado Amadeu Filomeno, s/n ' , BairroAningas, Cru z-Ce , estará
recebendo a Proposta de Preços e Documentação de Habilitação para o Pregão Prese ncial N°
001/2020-CM C- Aqui sição de combustível (gasolina comum) e lubrifica ntes para motor, em
prov eito dos veículos da Câmara Municipal de Cruz. O edital e seus anexos poderão ser
obtidos no site https://licitacoes .tce. ce.gov.br e/ou junto à Comissão, no endereço
supracitado nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min . Cruz-Ce, 28 de Janeiro de 2020.
Emanuelly Nascimento Ribeiro- Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Resultado de Julgamento Pregão Presencial n• 2020.01 .07.01 . Ocorrido no dia 27 de Janeiro de 2020 às 09:00 (nove
horas). Objeto aquisição de combu stível para atend er as unidades administrativas da
Prefeitura Municipal de Granjeiro/Ce, para o exercício financeiro de 2020. Participante (s): J &
A Distribuidora de Petróleo Eireli, CNPJ N° 05.232.094/000-48. Vencedora(s): J & A
Distribuidora de Petróleo Eire li, vencedora do(s) item(s) (01 e 02). Granjeiro/CE, 27 de
Janeiro de 2020. Tatiana dos Santos Alves- Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Apuiarés - Aviso de Licitação. A Comissão
Permanente de Licitação de Apuiarés torna público, a licitação na modalidade Pregão na forma
Eletrônica N° 004/2020, Processo n• 2020.01.16.01 PE, do tipo Menor Preço por Lote cujo
objeto: aquisição de gêneros alimentícios, materi al de limpeza e expediente para as Secretarias
Municipais de Apuiarés/CE. A realizar-se no dia 1Ode fevereiro de 2020, às 09:30hs (horário de
Brasíli a), maiores informações na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura
Municipal, pelo telefon es (85)-3356-1347 e nos sites www.tce.ce.gov.br./ www.bll.gov.br.
Pregoeira da Prefeitura Municipal deApuiarés/CE: Francisca Geanny da Silva Almeida.
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MERCEOESDe acordo com
o jornal italiano "Corriere dello
Sport", o hexacampeão
mundial de Fórmula 1Lewis
Hamilton teria colocado como
condição para permanecer na
Mercedes um aumento
significativo de salário.
Atualmente, ganhando
estimados cerca de R$195
milhões, o inglês estaria de olho
num salário de 55 milhões de
euros (aproximadamente R$
255 milhões) por quatro
temporadas. Além disso,
Hamilton quer se tomar
embaixador da equipe alemã
quando encerrar a carreira.
364 183226
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